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KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 
„Zamówienia publiczne” 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 
informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny zwany dalej administratorem, 

reprezentowany przez Dyrektora, ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów,  
tel. 22 729 91 40, www.spmlochow.nadarzyn.pl,  

e-mail.spmlochow@nadarzyn.pl   

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych: 

Inspektor Ochrony Danych: Wiesław Sobczyński, e-mail: 
wieslaw.sobczynski@wp.pl 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (dalej ustawa Pzp). 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 
Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są 
przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. 

Okres przechowywania danych: 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

Ma Pana/Pani prawo do: 
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp; 

Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji. 

 
 
 

 


